
	  

	  

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Färjestadens 
segelsällskap den 15 januari 2014 

Närvarande 

Per Malmqvist 

Peter Fransson 

Mattias Ottevi 

Björn Fager 

Göran Engelholm 

Lotta Diegmann 

Lars-Erik Holm 

samt två övriga medlemmar 

 

§ 1. Överläggning med båtklubbarna i närområdet 

Färjestadens segelsällskap har tidigare inbjudit Kalmar Båtklubb och Vikingarna för 
överläggning angående bl a utnyttjande av varandras klubbanläggningar, gemensamma 
aktiviteter, utbildningar mm. Kalmar båtklubb har i skrivelse meddelat att man inte är önskar 
diskutera frågan om förmåner/förtur till Gamla Varvet för andra än medlemmar i Kalmar 
Båtklubb. Styrelsen kunde konstatera att de planerade överläggningarna gällde även andra 
frågor och ansåg därför att kontakt och förnyad inbjudan skall ske med båtklubbarna i 
närområdet. I anledning härav beslöt styrelsen 

att inbjuda Kalmar Båtklubb och Vikingarna för överläggning den 25 februari om 
gemensamma angelägenheter, samt 

att utse Göran Engelholm, Mattias Ottevi och Jan Hörlin att representera sällskapet vid denna 
överläggning.  

 

§ 2. Kalmar Båtmässa 

Redovisade Jan Hörlin de preliminära planerna för båtmässan 2014.  Styrelsen fann i 
anledning härav det angeläget att det planerade samrådet med båtklubbarna den 25 februari 
även finna lämplig omfattning och inriktning för klubbarnas deltagande under båtmässan. 



§ 3. Sjukvårdskurs 

Redogjordes för planerade kursen Sjukvård ombord. Kursen avses hållas under en kväll under 
våren. Lärare skall vara Lotte Diegmann och Siv Waltersson.Kursen kommer att vara 
kostnadsfri för deltagarna.  

 

§ 4. Uthyrning av klubbstugan 

Då sällskapet inte har för avsikt att anordna någon nyårsfest i egen regi kan klubbstugan hyras 
ut nästkommande nyår. 

 

§ 5. Inköp av bryggdelar 

Styrelsen beslöt att inköpa tre sektioner av Toftabryggan för att förlänga befintlig brygga. 
Kostnaden får högst uppgå till 20 730 kr. Göran Engelholm skall ansvara för inköpet. 

 

§ 6. Försäljning av två båtar. 

Samtliga medlemmar har beretts tillfälle att ge anbud på två mindre båtar som sällskapet inte 
behöver längre.  Styrelsen beslöt 

att båt A, ”svarta båten” försäljes till Max Albien för 3000 kr samt 

att båt B, styrpulpetbåten, försäljes till Jan Hörlin för 5750 kr.  

 

§ 7.  Skansendagen 

Per Malmqvist redovisade förslag till upplägget för Skansendagen. Styrelsen kunde konstatera 
att upplägget med bl a arbetsuppgifter att presentera mål och visioner inför kommande 3-års 
period kommer att berika verksamhetsplaneringen. 

 

§ 8. Kalendarium för 2014 

Utarbetades huvuddragen för kalendariet för år 2014. 

 

 

 

 



§ 9. Nästa sammanträde 

Styrelsen beslöt att åter sammanträda den 12 februari. Till detta möte skall  även kallas 
representanter för Mörbylånga kommun samt också Sven Åhlin. 

 

Vid protokollet 

 Lars-Erik Holm 

 

 

 

Lars-Erik Holm 

 

 

 

 

 


